
  چكيده

صبر به معنای حبس و باز داشتن نفس است  . صبر یکی از موارد کلیدی برای دوام زندگی مشترک  بوده و در رفع 

اختالفات بین همسران تاثیر مهمی داشته ،اگر صبر نباشد بسیاری از خانواده ها بر اثر اختالفات کوچک و جزئی 

 کارشان به جدایی   کشیده می شود .

اهمیت صبر در زندگی در این است که بسیاری از اختالفات و مشکالت  با صبر و مدارا  قابل حل شدن   است  و با 

 این کار دوام زندگی تضمین می شود. 

با وجود اینکه کانون خانواده از نظر اسالم تقدس و منزلت واالیی داشته و به تشکیل و حفظ آن بسیار سفارش شده   

ز زوجین با مشکالت جزیی از هم پاشیده می شود ،در حالی که اگر هر یک از زوجین به سهم خود  اما  نزد برخی ا

کمی صبر و مدارا داشته باشند،هیچ گاه آمار طالق تا  این حد باال  نمی رفت . هدف این نوشتار آگاهی دادن به 

وبیان  پاداش  دنیوی و اخروی   زوجین در مورد تأثیرمهم صبر در دوام زندگی وجلوگیری از جدایی بین زوجین

 صابران  ودر نهایت ایجاد انگیزه در افراد برای شکیبایی ومداردر زندگی است. 

ام زندگی نتیجه این تحقیق عبارت است از این که زن و شوهر باید خصیصه صبر را در خود تقویت کرده تا با آن دو

 و اختالفاتشان را حل کنند.  شان را تضمین 

 پر و برجسته شکل به صبر تأثیر به ادامه در و داشت خواهیم صبر از مختصر و اجمالی بیانی ابتدا دریق تحق این در

 در تفاوت از ناشی که زوجین اختالفات حل و مشترک زندگی دوام در را آن نقش و پردازیم می زندگی در رنگ

 کنیم می بیان ادامه در و کرد خواهیم بیان است مرد و زن ساختار تفاوت و اقتصادی و اعتقادی و فرهنگی های زمینه

 و به مهارتهای تقویت صبرا شاره می کنیم . کرد طرف بر را اختالفات توان می سازگاری و مدارا و صبر با که
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